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Piramide bouwen 

 

Inleiding 
 

Elke afdeling bouwde al wel eens een piramide tijdens een opdrachtenspel of op een sportfeest. De 

ene piramide is al wat hoger dan de andere. Het bouwen van een piramide lijkt niet moeilijk, maar toch 

is het belangrijk om doordacht te werk te gaan.  

Een piramide bouwen draait niet enkel om kracht, wilskracht, hoogte, moeilijkheid, … maar zeker ook 

om vertrouwen hebben in elkaar, lef, … .  

Wanneer jullie als afdeling aan de slag gaan om een piramide te bouwen mag de eigenheid van de 

afdeling behouden blijven. Jullie kunnen dit toepassen in elk onderdeel van aantreden tot aftreden. 

 

Wat kan je terugvinden in deze bundel?  

 Verschillende stappen die doorlopen moeten worden. 

 Mogelijke opstellingen van hoofdblok en zijstukken. 

 Eén eenvoudig voorbeeld van het aantreden, opbouw, afbraak en het aftreden.  

Structuur en voorbereiding 
 De piramide bestaat uit twee delen:  

 Hoofdblok  

 Zijstukken  

Kleinere afdelingen zullen misschien enkel een hoofdblok kunnen neerzetten, terwijl grotere 

afdelingen hun piramide kunnen uitbreiden met één of meerdere zijstukken.  

Voorbeelden van mogelijke hoofdblokken en zijstukken kan je terugvinden in bijlage.  

 De stevigste personen staan onderaan, zij moeten dan ook de grootste last dragen. Wie iets 

lichter is en een goed evenwichtsgevoel heeft, staat normaal bovenaan. Verplicht nooit iemand 

om bovenaan te staan. 

 Voor je van start gaat met de opbouw van je piramide zorg je best dat:  

 je het aantal deelnemers weet 

 je een mogelijke piramide in je hoofd hebt  

 je de piramide uittekent op papier  

 je de namen van de deelnemers bij een mogelijke figuur plaatst 

 je alle namen van de deelnemers ook al in een logische volgorde plaatst voor het 

aantreden en opbouwen van de piramide. Dit kan je pas doen vanaf het moment dat de 

piramide definitief is. 

 Je een uniform voorziet voor de deelnemers aan de piramide.  

 Ook bij piramide bouwen hoort een reglement. Lees dit zeker eens na zodat je op een sportfeest 

niet voor verrassingen komt te staan. 

Het reglement kan je vinden op de website van KLJ: www.klj.be. 

Belangrijke aandachtspunten  
 De opbouw moet vlot en zonder te plotse bewegingen verlopen: hoe langer de piramide staat, hoe 

zwaarder de last wordt voor diegenen die onderaan staan. Oefen daarom best de verschillende 

onderdelen apart in, zodat niemand onnodig lang met een zware last op de schouders of in de rug 

moet blijven staan. 

http://www.klj.be/
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 Ook het afbouwen moet vlot verlopen: er gebeuren meer ‘instortingen’ bij het afbouwen dan bij het 

opbouwen. 

 Op iemand anders steunen, doe je best op de schouders of de heupen boven de dijbenen, NOOIT 

in de rug zelf!  

Zoek bij het oefenen naar het beste steunpunt zodat beide personen comfortabel kunnen blijven 

staan. 

 Een rechtgezette piramide moet minimum 10 seconden blijven staan. 

 Let er steeds op dat de middelste persoon vlak VOOR en met het gezicht NAAR de jury gericht is.  

 De helper mag zelf deelnemen aan de piramide, maar dit is niet altijd aan te raden. Wanneer de 

helper niet deelneemt, kan hij/zij gebeurlijke ongevallen beter opmerken en voorkomen.  

Hij/zij kan ook de bovenste persoon helpen opklimmen, maar wanneer het aftellen wordt gestart/ 

de piramide volledig opgebouwd is, kan hij/zij best een plaatst innemen waardoor de veiligheid 

van de piramide niet in het gedrang komt (iemand opvangen die van de piramide valt) en een 

positie inneemt die de jury toch een volledig overzicht geeft over de piramide.  

Bv. gehurkt voor de piramide, achter de piramide gaan staan, … . 

Hoe te werk gaan op een sportfeest?  

Aantreden & aanmelden  

Aandachtspunten  

 Aantreden in de ring kan verschillen per afdeling, de mogelijkheden hiervoor zijn:  

 Onder begeleiding van trommels  

 Op commando’s (die worden geroepen door één van deelnemers aan de piramide = persoon 

die het ritme aangeeft) 

 Op andere manieren: bv. op muziek (de afdelingen dient voor alles te zorgen (muziekinstallatie, 

opkomstlied,…) 

 Aantreden en aftreden in de ring moet vlot en gelijk verlopen.  

 Je kiest als afdeling zelf of je al dan niet vuisten maakt, handen plat vingers gesloten,… . 

 

Aantreden 

Het aantreden in de ring kan variëren van afdeling tot afdeling. Zo zijn er afdelingen die aantreden in 

één lange rij en andere afdelingen die kiezen om op te komen in twee rijen (links en rechts van 

jurytafel). Jullie kiezen als afdeling zelf hoe jullie de ring betreden.  

Stel je rij voor het aantreden zo op, zodat er een logische volgorde is wanneer je de piramide gaat 

opbouwen.  

 

Voor je het terrein betreedt en voordat je start, zorg je al dat iedereen op gelijke afstand van elkaar 

staat. Je kan als afdeling kiezen om starten op verschillende manieren:  

 Iedereen afstand neemt van elkaar (armlengte met of zonder vuist). 

 Iedereen tegen elkaar staat.  

 Armen: gestrekt naast lichaam, op rug, … .  

 Handen: vuisten maken (duimen in of op vuist), los, … .  

 Benen: toe, open 

Wanneer je kiest voor het aantreden op commando’s:  

Voorbeelden van het eerste commando kunnen zijn:  



 

 

  3 

 

Voorbeeld 1  

“Afstand nemen 1” (iedereen strekt rechterarm vooruit)  

“2” (iedereen brengt rechterarm terug naast het lichaam). 

“In houding 1” (iedereen plooit op 1 zijn linkerbeen, rechterarm naar voor brengen, linkerarm 

naar achter)  

Voorbeeld 2 

“Afdeling attentie” (op ‘tie’ plooit iedereen zijn linkerbeen en brengt rechterarm naar voor). 

Voorbeeld 3  

Eigen keuze van afdeling:  

- KLJ kreet: waarbij iedereen gelijktijdig in houding gaat staan.  

- “KLJ … aandacht, houding 1, 2”  

- …  

Afspraken die je als afdeling maakt:  

 Hoogte van arm (schouderhoogte, hoek van 45° met het lichaam, …)  

 Handen: vuisten maken , handen plat, … . 

 

Het volgende commando kan zijn:  

 “Ter plaatste marcheren mars links, links, links, rechts, 1, 2” 

 “Ter plaatse marcheren nu links, links, links, rechts, 1, 2” 

 Vrije keuze afdeling  

Afdeling gaat nu ter plaatste marcheren:  

Wanneer de persoon die het ritme aangeeft links zegt, zet iedereen zijn linkervoet op de grond, 

rechterbeen gebogen, enz.  

De afdeling kiest zelf of tenen op de grond blijven of ze al volledig meestappen. 

 

Afspraak die je als afdeling maakt:  

- Armen doen niets (blijven naast lichaam)  

- Armen bewegen mee:  

  Bv. Wanneer je linkervoet op grond zet, gaat rechterarm naar voor, linkerarm naar achter. 

Voorbeelden armbeweging:  

α Armen buigen mee (hoek van arm zelf te kiezen door afdeling, Wanneer linkervoet stap 

zet, buigt rechterarm in hoek vooruit, linkerarm naast lichaam)  

α Armen strekken (bv rechterarm naar voor en linkerarm naar achter wanneer linker voet 

stap zet.) 

α Afdelingskeuze  

 

Vanaf nu gaat de afdeling voorwaarts bewegen en de ring betreden. Een voorbeeld voor dit 

commando kan zijn: 

α “Voorwaarts mars links, links, links, rechts, 1,2, links, links, links, rechts, 1, 2, ...” 

Vanaf dit commando verplaatst de afdeling zich voorwaarts en betreedt de ring.  

Let er op dat je geen te grote stappen zet. Hierdoor ontstaan er gaten in de rij.  

De persoon die het ritme aangeeft behoudt een overzicht over de gehele groep. Wanneer 

de eerste persoon bijna op het einde van de ring is, moeten er hoeken of bochten 

gemaakt worden.  

De persoon die het ritme aangeeft kan dit als volgt roepen:  

ɤ “Kwartdraai links/rechts nu, links links, links, rechts, 1, 2,…” 

ɤ “Linksaf/rechtsaf mars links, links links, rechts, 1,2, ... “ 

ɤ Afdelingskeuze 

De eerste van de rij gaat hier een hoek/bocht maken: 

ɤ Hoek maken:  

Stap met links/rechts naar voor (wanneer persoon die het ritme aangeeft 

links/rechts zegt), linker-/ rechtervoet zet bij en draait een kwart. Bij de volgende 

‘links’ van commandant stap je weer verder.  

De hele rij maakt de hoek op dezelfde plaats waar de eerste persoon zijn hoek 

heeft gemaakt.  
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ɤ Bocht maken:  

Stap met links/rechts naar voor (wanneer persoon die het ritme aangeeft 

links/rechts zegt). Stap met rechts/links verder (ondertussen heb je kwart gedraaid 

– bocht gemaakt).   

De hele rij maakt de bocht op dezelfde plaats waar de eerste persoon zijn bocht 

heeft gemaakt.  

 

De persoon die het ritme aangeeft behoudt het volledige overzicht over de afdeling.  

Je kan als afdeling kiezen om onmiddellijk verschillende rijen te vormen of te vertrekken vanuit 

één lange rij voor de opbouw.   

Wanneer je als afdeling kiest om vanuit 1 lange rij de piramide op te bouwen, roept de 

persoon die het ritme aangeeft de afdeling tot stilstand (als iedereen op één lange rij staat).  

Dit kan als volgt:  

α “Afdeling attentie,  halt,  1, 2” 

α “Opgelet, stilstand, halt, 1, 2“ 

α Afdelingskeuze  

Hierna maakt de afdeling een kwartdraai (met gezicht naar de jury).  

De persoon die het ritme aangeeft zegt: “Kwartdraai links/rechts”. De hele groep draait samen 

naar de jury.  

De afdeling wacht nu tot de piramide wordt opgebouwd (zie verder).  

 

In deze bundel is bewust gekozen om het eenvoudig te houden. Indien jullie als afdeling wensen 

om de groep in verschillende rijen te ontplooien, kan je steeds terecht bij een sportmonitor. 

 

Aanmelden  

Iedereen staat nu stil en de persoon die het ritme aangeeft gaat de groep aanmelden bij de jury. ''KLJ 

… meldt zich aan voor de piramide. Wij wensen u veel kijkplezier''  

De afdeling kiest zelf op welke manier ze zich wil aanmelden bij de jury. Het aanmelden is een 

verplicht onderdeel van het uitvoeren van je piramide.  

 

 

Opbouw & afbraak  
De opbouw en de afbraak worden verdeeld in een aantal fasen waarbij telkens één of meerdere 

personen hun plaats in de piramide innemen.  

De opbouw en afbraak vlot laten verlopen, kan je doen door meerdere personen bij één fase te laten 

aantreden. Hoe langer de opbouw of de afbraak duurt, hoe zwaarder de last wordt voor de ondersten 

en hoe onstabieler het geheel wordt.  

Opbouw  

Wanneer de persoon die het ritme aangeeft de afdeling heeft aangemeld, zegt hij het commando:  

‘’Opbouw van de piramide (nummers) 1”. 

De nummers 1 begeven zich naar de plaats waar ze de piramide zullen opbouwen.  

De manier waarop de nummers 1 zich naar hun plaats begeven, is vrij te kiezen. Hou wel in het 

achterhoofd dat dit ordelijk en overzichtelijk moet gebeuren.  

Hierna geeft de persoon die het ritme aangeeft hetzelfde commando aan de nummers 2 en 

vervolgens ook aan de nummers 3, … . 

Ook hier kan de afdeling de manier hoe dit gebeurt zelf kiezen. Maak duidelijke afspraken met je 

afdeling over hoe, wanneer, … je de piramide gelijkmatig opbouwt (bv. Dezelfde figuren moeten 

gelijktijdig rechtstaan). 

 

Wanneer de piramide volledig rechtstaat (commandant heeft hier het overzicht over), telt de persoon 

die het ritme aangeeft 10 seconden.  

Zorg ervoor dat de piramide deze 10 seconden goed stevig en recht staat.  
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Afbraak 

!! Zorg ervoor dat de piramide bij de afbraak niet instort. !!  

De persoon die het ritme aangeeft geeft het volgende commando:  

‘’Afbraak van de piramide nummer … (het laatste nummer van de opbouw wordt nu gezegd)’’. 

De deelnemers met dit nummer gaan terug naar de oorspronkelijke plaats in de rij (van voor de 

opbouw). Wanneer deze personen op hun plaats staan, volgen de andere nummers ook.  

Let ook hier weer op dat de afbraak ordelijk, overzichtelijk en vooral veilig verloopt.  

Maak ook hier met de afdeling duidelijke afspraken over hoe je de afbraak veilig en gelijkmatig laat 

verlopen.  

Afmelden & aftreden 

Afmelden  

Als alle personen terug op hun juiste plaats in de rij staan, gaat de persoon die het ritme aangeeft de 

afdeling afmelden.  

Een voorbeeld hiervan: ''KLJ … meldt zich af voor de piramide. Wij hopen dat u ervan genoten heeft’’.  

De afdeling kiest zelf op welke manier ze zich wil afmelden bij de jury.  

 

Aftreden 

Het aftreden verloopt al marcherend zoals het aantreden. Alle stappen worden terug herhaald 

(exclusief afstand nemen).  

De stappen die overlopen worden bij het aftreden komen voor in deze volgorde:  

α In houding 

α ter plaatste marcheren 

α kwartdraai links/rechts 

α voorwaarts marcheren.  

De persoon die het ritme aangeeft laat de groep meteen een kwartdraai maken zodat iedereen terug 

op één lange rij komt te staan.  

De afdeling verlaat de ring via de korts mogelijke kant.  

 

Wanneer de laatste persoon de ring verlaten heeft, roept de persoon die het ritme aangeeft tot halt.  

Dit kan als volgt: ‘’ Afdeling attentie halt 1 2’’. Op 2 is het de bedoeling dat heel de afdeling stil staat.  
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Bijlage  

Jurystaat piramide bouwen  
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Mogelijke figuren aanbouw  
 

Voor de aanbouw van de piramide kan je figuren in kettingvorm uitwerken. Voor het centrale 

hoofdblok kan je ook symmetrische figuren inbouwen. Afhankelijk van het aantal deelnemers kan je 

uiteraard gaan combineren. 
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Houdingen om te dragen of gedragen te worden 

Om te dragen 

Om een andere persoon te dragen kan je verschillende houdingen aannemen. Liggende houdingen 

zijn iets minder zwaar dan de houdingen waarbij je rechtop staat. 
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Om gedragen te worden 

Om gedragen te worden door een andere persoon, kan je eveneens verschillende houdingen 

aannemen. Daarbij maken we een onderscheid tussen het al of niet de grond raken en in het aantal 

personen die drager zijn. 
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Figuren per 2 
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Figuren per 3 
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Figuren per 4 
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Mogelijke figuren hoofdblok 

 
 

 

 

 

 



 

 

  22 

 

 

 



 

 

  23 

 

 

 
 

 

 


